
نشريه داخلي

مجتبي)ع(،  حسن  امام  شهادت  و  )ص(  اكرم  رسول  رحلت 

امام رضا )ع( و امام حسن عسگري)ع( تسليت باد

كالم مديريت
به نام خدا

      در ادامه بحث قبلي با همكاران، قبل از شروع مبحث اصلي چند 
نكته الزم به ذكر است: 

يافته ها و تجربيات خود را در  نكته اول: همه ما مكلف هستيم  كه 
براي رشد و  ايم را  به كار گيريم و هرچه آموخته  منافع ملي  جهت 
توسعه كشور و نسلهاي آتي به نحو درست طراحي و انتقال دهيم در 

كاماًل خود  به صورت  هم  آن  ايم  كرده  تلف  وقت  اينصورت،  غير 
خدمت  در  بايد  كه  هستند  ملي  هاي  سرمايه  تجربيات  اين  پسندانه.! 
اين ملت باشند زيرا براي كسب آنها هزينه هاي زيادي را همين ملت 

متحمل شده اند.
نكته دوم: همه ما مكلف هستيم كه منابع در دسترس را به نحو كاماًل 
نيروهاي  از  منابع هم سرمايه هاي ملي هستند،  استفاده كنيم.  درست 
استفاده         آن  از  كه  زميني  و  هوا  آب،  تا  گرفته  متخصص  و  متعهد 
ميكنيم، همه از سرمايه هاي با ارزش اين مملكت بوده و بايد بر حفظ 
و حراست از آنها كوشا باشيم و حتي امروزه بايد در حفظ و حراست 
در  توسعه  و  توليد  براي  كه  آالتي  ابزار  و  تأسيسات  و  تجهيزات  از 
براي      اينكه  خاطر  به  باشيم  دقيق  و  كوشا  گيرد،  مي  قرار  اختيارمان 

تهيه ي آنها فشار زيادي را همه مردم بايد تحمل كنند.
ادامه در صفحه 2

 ديدار معاون وزير نيرو از نيروگاه اصفهان

مهاجري،  مهندس  معاون تحقيقات و منابع انساني وزير        
نيرو و همراهان ايشان از نيروگاه اصفهان ديدار كردند.

اصفهان،   برق  توليد  مديريت  عمومي شركت  روابط  گزارش  به       

مهندس علی اكبر مهاجری، معاون تحقيقات و منابع انسانی وزارت نيرو 

و همراهان ايشان در ديدار از نيروگاه اصفهان از روند تعميرات اساسي 

واحدهاي 37/5 مگاواتي و ديگر واحدهاي اين نيروگاه ديدار كردند.

       گفتني است، پس از اين ديدار، جلسه شوراي هماهنگي مديران 

صنعت آب و برق اصفهان با حضور ايشان در نيروگاه اصفهان برگزار 

شد و در آن پيرامون منابع انساني بطور مفصل بحث گرديد و مواردي 

كه در شركتها ايجاد چالش نموده است مطرح شد.
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        بازديد مديرعامل برق منطقه اي از نيروگاه اصفهان
 

برق     شركت  مديرعامل  رضايي،  موسي  رسول  مهندس          
واحدهاي  اورهال  عمليات  از  همراهان  و  اصفهان  اي  منطقه 

بخاري توليد برق نيروگاه اصفهان بازديد كردند. 

        به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان، در 
اين بازديد، ايشان در جريان آخرين وضعيت اورهال واحدهاي اول و 

دوم 37/5 مگاواتي نيروگاه اصفهان قرار گرفت.

 برگزاري مراسم هفته دفاع مقدس

      به مناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس مراسمي در 

نيروگاه اصفهان برگزار شد.

مقاومت  پايگاه  همت  به  كه  مراسم  اين  در   ، گزارش  بنابراين         

بسيج نيروگاه و با حضور جمعي از كاركنان و مديران شركت برگزار 
شد، ابتدا مهندس محمدرضا شيراني، مديرعامل شركت پيرامون هفته 
فدا، جانشين  بيان داشت و سپس سردار مجتبي  دفاع مقدس سخناني 
فرماندهي سپاه صاحب الزمان )عج( طي سخناني به بيان خاطراتي از ايثار 

و فداكاري رزمندگان پرداخت.

     گفتني است در پايان اين مراسم از كاركنان جانباز، با اهداء هدايايي 
تقدير بعمل آمد.

ادامه كالم مديريت از صفحه اول

نكته سوم: همگي بايد شرايط را درك نموده و بدانيم كه در موقعيتي 
سالمت  به  بحران  اين  از  تا  كنند  كمك  بايد  همه  كه  داريم  قرار 
بلكه  نمي كند  بهتر  را  اوضاع  تنها  نه  عبور كنيم. هر گونه كوتاهي، 
خسارتهاي ايجاد شده به زيان همه خواهد شد و چرخه رشد، كاهش 

مستمر خواهد داشت تا به ركود و توقف منتهي شود.
عمده  كه  نگاه  اين  با  و  كنم  مجموعه شروع  مديران  با  را  اما سخن 
ومتأسفانه  ماست  مديريتي در جامعه  نتيجه عملكرد  فعلي،  مشكالت 
اصلي  علت  را  آن  و  داشته  اذعان  نكته  اين  به  همه  اينكه  عليرغم 

مشكالت مي دانند ولي كمتر به اين مسائل توجه جدي شده است.
براي  ذهنيت  يك  ايجاد  بلكه  ندارم  را  مسئله  اين  يابي  ريشه  قصد 
مديران مجموعه نيروگاه است كه متوجه باشيم حساسيت تا چه اندازه 
در جامعه باالست. اگر به يك سيستم نگاه كنيم كه تشكيل شده است 
از مجموعه اي از اجزاء، به ما مي آموزد كه بايد كل نگري نمود و 
نه جزء نگري، چرا كه در كل نگري است كه روابط اجزاء معنا پيدا 
مي كند و ارتباط به خوبي شكل مي گيرد و اهداف همراستا مي شود. 
بر نكات فوق دقت كافي   اين نكته عالوه  به  بايد  بنابراين مديران ما 
مطرح  تر  دقيق  طور  به  مطالب  بعدي  هاي  شماره  در  انشااهلل  نمايند. 

                                                                  محمدرضا شيرانيخواهند شد.
                                                           رئيس هيات مديره ومديرعامل

فعالسازي نمايش اطالعات سيستم پسآب 

برروي شبكه داخلي و اينترنت

بنا  شركت،   IT واحد  كارشناس  طايفي،  مهندس  گزارش  به            

تصفيه  در  شده  نصب  دستگاه  سيستم  اطالعات  نمايش  نياز  اعالم  به 

خانه واحدهاي ٤ و SC1000( 5( و پايش اطالعات آن بصورت آنالين 

آناليز  با   IT واحد  اينترنت،  شبكه  همچنين  و  داخلي  شبكه  برروي 

طراحي شبكه موجود و بررسي تنظيمات طراحي و با اعمال تنظيمات 

بر روي نرم افزار ميكروتيك و انجام تنظيمات اصالحي در آنتن هاي 

وايرلس ارتباطي مسير، اين امكان را فراهم كرد.

قهرماني تيم فوتسال پيشكسوتان صنعت آب و برق اصفهان

        بنابراين گزارش در مسابقات سراسري وزارت نيرو، تيم فوتسال 

گلي   آقاي  و  درخشش  با  اصفهان  برق  و  آب  صنعت  پيشكسوتان 

همكارمان، رسول ناظوري به مقام قهرماني رسيد.
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 برگزاري مراسم سوگواري دهه اول محرم

          مراسم سوگواري دهه اول ماه محرم و ايام شهادت امام 
حسين )ع( در نيروگاه اصفهان برگزار شد.

        به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان، 

به همت پايگاه مقاومت بسيج نيروگاه اصفهان و همزمان با فرا رسيدن 

محرم، ماه خون و قيام، همناله با اهل بيت عصمت و طهارت )ع(، مراسم 

حضور  با  محرم  اول  دهه  خواني،  نوحه  و  عاشورا  زيارت  پرفيض 

درمحل   7:٤5 تا   7:١5 از ساعت  ها  نيروگاه، صبح  كاركنان  پرشكوه 

نمازخانه نيروگاه اصفهان برگزار شد.

استقبال  مورد  قبل  سالهاي  همانند   ، مراسم  اين  است  گفتني         
كاركنان و مديران شركت، قرار گرفت. 

ديدار كاركنان شركت از پتروشيمي اصفهان

بعمل  بازديد  اصفهان  پتروشيمي  از  شركت  كاركنان  از  تعدادي        

آوردند.

      به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان ، 
در راستای ارتقاء سطح علمی و آموزشي كاركنان شركت، اين ديدار 
بصورت يك گروه ٤0 نفره در تاريخ 5 مهرماه سال جاري انجام شد.

برگزاري مانور ايمني و آتش نشاني

        به مناسبت ٧ مهر روز ايمني و آتش نشاني مانوري 
توسط واحد ايمني و آتش نشاني نيروگاه اصفهان برگزار 

شد.  
نشاين  آتش  و  اميني  كاركنان  مانور  اين  در  گزارش  بنابراين        

نريوگاه با استفاده از تجهيزات الزم، اقدام به اطفاء حريق منودند.

واحد  در  رشكت  مديرعامل  حضور  با  اي  جلسه  مناسبت  همني  به         

مشكالت  و  مسائل  برريس  ضمن  و  شد  تشكيل  نشاين  آتش  و  اميني 

موجود، از زحامت آنان تقدير بعمل آمد. 

رشكت  مديرعامل  سوي  از  تقديري  لوح  جلسه  اين  در  است  گفتني       
به امريحسني شرياين به عنوان آتش نشان منونه نريوگاه اهداء شد. 

انتصاب مديرعامل شركت بعنوان عضو
 كارگروه تخصصي مديران ارشد

       مهندس محمدرضا شيراني بعنوان عضو كارگروه تخصصي مديران 
ارشد كميته سرمايه انساني شركت توانير منصوب گرديد.

        به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان، 
رئيس  و  مديرعامل  كردي،  آرش  مهندس  سوي  از  حكمي  طي 
محمدرضا  مهندس  توانير،  مديريت شركت  توسعه  راهبري  كمسيون 
شيراني مديرعامل شركت مديريت توليد برق اصفهان به عضويت اين 

كارگروه منصوب گرديد.
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           تا پايان آبانماه 94 تحقق يافت:

توليد بيش از3/2 ميليارد كيلووات ساعت 
برق درنيروگاه اصفهان

پايان آبانماه سال جاري  تا  نيروگاه حرارتي اصفهان        

بيش از3/2 ميليارد كيلووات ساعت، انرژي الكتريكي توليد و 

به شبكه سراسري برق كشور انتقال داد.

      به گزارش معاونت مهندسي و برنامه ريزي شركت، 
و            ميليارد  سه  جاري  سال  آبانماه  پايان  تا  اصفهان  نيروگاه 
206ميليون و99هزاركيلووات ساعت، انرژي الكتريكي خالص 

توليدي را به شبكه سراسري برق كشور منتقل كرده است. 

و         برق367ميليون  توليد  ميزان  اين  از  است  گفتني        
65هزاركيلووات ساعت، در آبانماه توليد و به شبكه سراسري 

منتقل شده است.

برگزاري جلسه توديع معاون سابق نگهداري و تعميرات

     جلسه توديع مهندس بهمن نيكي معاون سابق نگهداري و 
بعنوان  اخيراً  اصفهان كه  برق  توليد  مديريت  تعميرات شركت 

مديرعامل نيروگاه بندرعباس منصوب شده اند برگزار شد.

       به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان، 
در اين جلسه ابتدا مهندس محمدرضا شيراني مديرعامل شركت ضمن 
تأكيد بر اهميت كاري معاونت نگهداري و تعميرات از لحاظ فني در 
نمود سپس  تشكر  و  تقدير  نيكي  بهمن  مهندس  از خدمات  نيروگاه، 
انساني  نيروي  اهميت  بر  تأكيد  با  سخناني  طي  نيكي  بهمن  مهندس 
متخصص نيروگاه به بيان خاطراتي از دوران كاري خود در نيروگاه 

اصفهان پرداخت .

سوي  از  هدايايي  اهداي  با  جلسه  اين  در  است  گفتني      
ايثارگران شركت،  امور  همچنين  و  نت  معاونت  مديرعامل،كاركنان 

از خدمات مهندس بهمن نيكي قدرداني بعمل آمد.

 كسب رتبه سوم سرانه پيشنهاد

سرانه  سوم  رتبه  اصفهان  برق  توليد  مديريت  شركت         

را  كشور  برق  توليد  مديريت  شركتهاي  بين  در  پيشنهادها 
كسب كرد.

        به گزارش محمدرضا جعفري، دبير كميته پيشنهادهاي شركت، 

در ارزيابي ساالنه وزارت نيرو، شركت مديريت توليد برق اصفهان با 

شاخص سرانه ١/٤١ عنوان سوم اين ارزيابي را به دست آورد.

        گفتني است طبق اعالم وزارت نيرو براي سال 93 حداقل شاخص 

قابل قبول 0/5 و حداقل شاخص مورد انتظار ١/3 بوده است.


